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MGA BALITA NG KONSERBASYON 
 
40 Taon ng Konserbasyon 
Simula nang magbigay ang Seattle City Light ng mga rebate sa mga washing machine noong 2008, naging 
sapat na ang kabuuang bilang ng enerhiyang natitipid ng mga customer na bumili ng mga matipid sa 
kuryenteng machine upang maghatid ng kuryente sa 1,174 na tahanan taun-taon.  

 
Ayon sa ENERGY STAR®, kung ang lahat ng 
washer at dryer ng mga damit na ibinebenta sa 
U.S. ay certified ng ENERGY STAR, makakatipid 
ang ating bansa nang mahigit sa $4 na bilyon 
kada taon at mapipigilan nito ang mahigit sa 19 
na bilyong pound ng carbon na polusyon taun-
taon. Katumbas ito ng mga emisyon mula sa 1.7 
milyong sasakyan! 
 

 
Mga Rebate sa Appliance sa Paglalaba 
Ang mga karaniwang washing machine at dryer ng damit, lalo na iyong mga ginawa bago ang 2003, ay 
gumagamit nang mas higit pang kuryente kaysa sa mga mas bago at mahusay na modelo. Kapag pinalitan 
mo ang mga lumang de-kuryenteng appliance sa paglalaba ng mahuhusay na appliance mula sa aming mga 
listahan ng kwalipikadong washer at dryer, makakatanggap kayo sa City Light nang hanggang $250 na 
salapi. 
 
Sa mga washing machine na certified ng ENERGY STAR: 
• Hindi bababa sa 25 porsyento sa kuryente at 40 porsyento sa tubig ang matitipid. Ang mga unit na mas 
mataas ang efficiency ay nagreresulta sa mga mas mababang singil sa utility at mas mainam sa kapaligiran. 
• Mas kaunti ang mga kailangang labhan. Walang bulky agitator sa loob ng mga machine, ibig sabihin ay 
mas maraming magagamit na espasyo para sa mga damit. Nangangahulugan ang mas malaking kapasidad 
na mas mababawasan ang mga tambak na labahan kada linggo at mas maraming oras para sa sarili mo! 
• Mas mabilis ang pagpapatuyo. Inaalis ng mga advanced na spin cycle ang tubig mula sa mga damit kaya 
madali na itong matutuyo sa iyong dryer. 
 
Ang mga dryer ng damit na certified ng ENERGY STAR ay: 
• May kasamang mga setting kung saan maaaring makatipid nang hindi bababa sa 20 porsyento sa kuryente 
kaysa sa isang karaniwang dryer. 
 
Mga dryer na mataas ang efficiency: 
• Ang mga hybrid o heat pump dryer ay nakatitipid ng kuryente nang 30 hanggang 50 porsyento at ang 
mga ito ang pinakamahuhusay na dryer na available para sa mas higit pang pagtitipid sa bayarin at ang mga 
ito rin ang may pinakamaliit na epekto sa kapaligiran. 
 
  



Matuto pa tungkol sa mga dryer at washer na certified ng ENERGY STAR, gayundin sa mga feature at naka-
optimize na setting, sa seattle.gov/light/laundry. 
 
SEKSYON PARA SA MGA NAGRERENTA 
Makatipid ng Pera at Kuryente Kapag Naglalaba Ka 

Narito ang ilang tip sa pagtitipid ng pera at kuryente kapag naglalaba: 

• Maglaba nang maramihan. 

• Gumamit ng malamig na tubig. 

• Isampay ang mga damit. 

• Gamitin ang sensor sa dryer upang paganahin lang ito hanggang sa matuyo ang mga damit at huminto na 
pagkatapos. 

Para sa higit pang tip sa pagtitipid ng pera at kuryente, bisitahin ang seattle.gov/light/renterscorner. 

Mainam na panahon ang taglagas upang magtanim ng puno 
Nakakatulong ang mga punong kontrolin ang temperatura sa iyong 
tahanan, kung saan mas nagiging matipid ito sa kuryente at 
nakakatipid ka sa bayarin. 

Magtanim ng lagas-dahong (deciduous) puno (iyong nalalagasan 
ng mga dahon sa panahon ng taglamig) sa kanlurang bahagi ng 
iyong tahanan upang magbigay ito ng lilim sa tag-init at magbigay-
daan sa sikat ng araw sa taglamig. 

Huwag mong kalimutang tumawag muna bago maghukay! 
Maaaring may mga nakabaong linya ng utility sa bakuran mo. 
Tumawag sa 811 nang hindi bababa sa dalawang araw bago ang 
pagtatanim. 

 

 
Kasalukuyang isinasagawa ang mga pagkakabit ng Advanced na Metro 

Papalitan ng City Light ang mahigit sa 420,000 metro 
sa buong teritoryo ng serbisyo nito sa katapusan ng 
2018. Maghahatid ang mga bagong metro ng mas 
tumpak na billing at babawasan nito ang 72.3 ton ng 
CO2 na idinudulot sa hangin taun-taon ng mga 
sasakyang nagbabasa ng metro. Kapag nakonekta 
ang data ng Advanced Metering (Advanced na 
Pagmemetro) sa ibang mga computer system ng 
utility, awtomatikong iuulat ang mga pagkawala ng 
kuryente at maa-access ng mga customer online ang 
impormasyon ng paggamit nila ng kuryente.  
 

http://www.seattle.gov/light/laundry
http://www.seattle.gov/light/renterscorner


Matuto pa tungkol sa mga benepisyo ng mga advanced na metro at tingnan ang iskedyul ng mga 
tinatayang petsa ng pagkakabit ng advanced na metro sa seattle.gov/light/ami. 
 
Tip sa kaligtasan mula sa field 

 “Kapag sumagi ang isang metallic na mylar balloon sa isang linya ng 
kuryente o de-kuryenteng kagamitan, magdudulot ito ng biglaang 
paglabas ng kuryente na hahantong sa pagkawala ng kuryente at 
maaari pa itong magsimula ng sunog. Kung may ipinagdiriwang kang 
okasyon na may metallic na mylar balloon, huwag kalimutang 
siguraduhin ang ligtas na pagkakatali rito at wastong pagliligpit 
pagkatapos.” 
-James Alexander, Overhead Crew Chief 
 

 
 
Sa Komunidad Mo: City Light @ Work 
May mga tauhan sa mga komunidad na ito na kumikilos upang magbigay ng maaasahang serbisyo: 

• Iba't ibang komunidad sa South Seattle: pinapalitan ang mga lumang poste ng utility upang makatulong 
na pahusayin at i-upgrade ang pagkamaaasahan ng kuryente;  

• Blue Ridge/North Beach: nagkakabit ng mga conduit sa ilalim ng lupa upang mapahusay ang serbisyo sa 
kuryente at magbigay-daan sa mas maikling panahon ng pag-aayos; 

• South Lake Union/Denny Triangle: nagkakabit ng mga vault at duct bank sa ilalim ng lupa bilang pauna sa 
bagong substation; 

• Pioneer Square: nagsisikap upang pahusayin ang pagkamaaasahan ng kuryente sa pamamagitan ng 
pagkonekta at pag-aayos ng mga conduit sa ilalim ng lupa; 

• SODO/Industrial District: pinapalitan ang mga lumang poste ng utility, wire na nakasabit sa itaas at 
kagamitan upang makatulong sa pag-upgrade ng dati nang system ng kuryente; 

• Central Waterfront: inililipat ang mga linya ng paghahatid mula sa ilalim ng Alaskan Way Viaduct bilang 
paghahanda para sa demolisyon nito. 

Hindi kumpleto ang listahang ito. Para sa mga detalye, pumunta sa seattle.gov/light/atwork at mag-click sa 
orange na cone upang matuto tungkol sa mga indibidwal na proyekto. 

 

  

http://www.seattle.gov/light/ami
http://www.seattle.gov/light/atwork


IMPORMASYON SA PAKIKIPAG-UGNAYAN 
Seattle City Light 
700 Fifth Avenue, Suite 2822 
PO Box 34023 
Seattle, WA 98124-4023 
seattle.gov/light 

Mayroon ka bang mga tanong, komento, o suhestyon? Tumawag sa (206) 684-3000. 
Editor: Tony White, tony.white@seattle.gov 
Available online ang newsletter sa Spanish, Vietnamese, Chinese, Somali, Tagalog at Korean o tumawag sa 
(206) 684-3000. 
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